Center for Plan & Miljø

Faxe Naturråd

Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev
Telefon:
56 20 30 00
Telefax :
56 20 30 01
www.faxekommune.dk
Kontoradresse:
Industrivej 2
4690 - Rønnede
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Deltagere

Dato
j./sagsnr.

Danmarks Naturfredningsforening: Palle Ystrøm
Danmarks Sportsfiskerforbund: Søren Jensen
Dansk Botanisk Forening: Rudy Burmeister
Dansk Ornitologisk Forening: Birgitte Norby
Friluftsrådet: Poul Petersen
Haslev Sportsfiskerforening: Stig Dybig
Naturstyrelsen Storstrøm: Didde Dalkvist
Østdansk Landboforening: Arne Jørgensen
Teknik- og Miljøudvalget: Ivan Lilleng og Knud Green
Center for Plan & Miljø: Poul Jensen
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Bemærkninger til seneste referat
Ingen bemærkninger.
Temadrøftelse, Natura 2000
Fem Natura 2000 områder er beliggende helt eller delvist i Faxe Kommune:
Bagholt Mose (område nr. 159)
Søer ved Bregentved og Gisselfeld (område nr. 161)
Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose
(område nr. 163)
Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (område nr.
168)
Skovene ved Vemmetofte (område nr. 167)
Poul Jensen gav en generel orientering om status m.m.
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Natura 2000-områder:

Bagholt Mose
Kommunen har forpagtet en del af Bagholt Mose for at foretage rydning
og søge om tilskud hertil, jf. vedhæftede plejeplan. Formålet er at skabe
mere lysåben natur.
Søer ved Bregentved og Gisselfeld
For Nielstrup Sø har kommunen fastlagt flodemål for at sikre en stabil vandstand.
Spildevandstilførsel til søerne vil blive reduceret som opfølgning på indsatserne i vandplanerne.
På spørgsmål fra Palle Ystrøm om forstyrrelser (både og fiskeri), fodring og
mink oplyste Poul Jensen, at eksisterende forstyrrelser og fodring ikke kan
reguleres, samt at kommunen ikke bekæmper mink på privat ejendom.
Birgitte Norby supplerede med, at det er op til grundejerne at bekæmpe
mink. Stig Dybig nævnte, at fugle generelt finder ud af det og indretter sig
efter støj fra både.
Som tidligere drøftet har DN Faxe, DOF Storstrøm og Holmegaard Mose
Komiteen udarbejdet et skitseprojekt for etablering af en kunstig hættemåge-ø i Nielstrup Sø. Palle Ystrøm oplyste, at øen ønskes etableret af sten i
stedet for at grave en kanal. Foreningerne har haft møde med kommunen,
hvor kommunens konklusion var, at erfaringer skal kunne påvise, at en ø er
naturforbedrende.
Birgitte Norby oplyste, at DOF Storstrøm og Gisselfeld Kloster har søgt om
jagttegnsmidler til undersøgelse af søbunden. Endvidere nævnte Birgitte
Norby, at Faxe Kommune ikke som udgangspunkt giver tilladelse til øer men

Side 2 af 7

i dette tilfælde er der tale om et naturgenopretningsprojekt, hvorfor kommunen bør have en anden tilgang.
Poul Jensen oplyste, at der generelt skal foreligge helt særlige omstændigheder før kommunen tillader etablering af øer – og specielt i dette tilfælde
er hættemågen ikke en del af udpegningsgrundlaget, hvorfor dette ikke
kan bruges som en særlig omstændighed.
Susåen med moser
Vedrørende moserne Gammellung og Tuerne samarbejder Faxe Kommune
med Naturstyrelsen og andre kommuner på landsplan og har søgt om midler til et Life-projekt til bevarelse af rigkær m.m. Thisted Kommune er tovholder.
Præstø Fjord m.m.
Heden på Feddet slås og afgræsses på baggrund af en aftale mellem
grundejer og kommunen.
Endvidere har kommunen fået foretaget en forundersøgelse vedrørende et
hydrologiprojekt for strandengene – etablering af naturlige vandstandsforhold.
Palle Ystrøm nævnte, at det er godt kommunen har en indsatsplan for
bjørneklo. Rudy Burmeister anførte, at rynket rose også er et problem –
kvæler anden vegetation.
Skovene ved Vemmetofte
Skovene ved Vemmetofte er udpeget på grundlag af eremit, hvepsevåge
og rød glente. Kommunen har ikke foretaget indsatser i relation til udpegningsgrundlaget men har – i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening –
opsat redekasser til stor skallesluger.
Rudy Burmeister oplyste, at grundejer gør hvad de kan for at gavne eremitten – lader gamle træer stå. Palle Ystrøm sagde supplerende, at i forslag til
Natura 2000-planer er naturtilstandsklassen for eremit anført som værende
høj.
Kildeåen forventes restaureret med udlægning af sten og grus på den nedre, åbne strækning – indsats i forslag til vandområdeplaner. Der er ikke planer om at åbne den øvre, rørlagte strækning i Vemmetofte Dyrehave.
Gennemførelse af indsatser og finansiering
Som udgangspunkt er det den enkelte grundejer som skal udarbejde og
søge om midler til gennemførelse af naturplejeprojekter i Natura 2000områder, f.eks. pleje af græs- og naturarealer, rydning af tilgroede arealer,
forberedelse til afgræsning og etablering af naturlige vandstandsforhold.
Tilskudsberettigede arealer skal være udpeget på kort.
Kommunerne har kun en faciliterende rolle og har ikke pligt til at kontakte
grundejerne, da planerne ikke retter sig direkte mod grundejerne. Kommunerne kan dog gå i dialog med grundejerne for at planlægge og gennemføre en konkret indsats.
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Forslag til Natura 2000-planer 2016-2021
Poul Jensen oplyste, at umiddelbart indeholder forslag til Natura 2000planer ikke de store ændringer i forhold til de nuværende planer. For Skovene ved Vemmetofte er rød glente dog udgået af udpegningsgrundlaget.
Faxe Kommune, Teknik- og Miljøudvalget har afgivet høringssvar, hvori bl.a.
er anført, at udvalget finder det positivt, at indsatserne bygger på frivillighed, at datagrundlag og overvågning skal være tilstrækkeligt til at sikre, at
planerne bygger på korrekte forudsætninger, og at tilskudsordningerne bør
være enkle og økonomisk attraktive for lodsejerne, så lodsejerne er motiverede til at gennemføre indsatserne.
Naturplan Danmark
Naturplan Danmark er statens samlede naturpolitik, der skal bidrage til at
standse tilbagegangen i naturens mangfoldighed inden 2020. Den omfatter bl.a. Grønt Danmarkskort, lokale naturråd, forbud mod gødskning og
sprøjtning af § 3-arealer og højere bødestraf.
Grønt Danmarkskort
Grønt Danmarkskort indebærer, at næste kommuneplan skal indeholde
retningslinjer for udpegning af eksisterende og potentielle naturområder,
som skal indgå i Grønt Danmarkskort og for prioritering af kommunens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort.
Eksisterende Natura 2000-områder på land skal indgå i Grønt Danmarkskort.
Kommunen skal ved udpegning af øvrige eksisterende og potentielle naturområder anvende følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:
1) Eksisterende værdifulde naturområder uden for Natura 2000områderne.
2) Nye naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og
mellem Natura 2000-områder.
3) Naturområder, som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation.
Ved udpegningen af eksisterende og potentielle naturområder skal kommunen sikre sammenhæng med nabokommuners udpegning af eksisterende og potentielle naturområder.
Lokale naturråd
Miljøministeren kan fastsætte regler om etablering af lokale naturråd til at
bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt
Danmarkskort, herunder regler om antal af lokale naturråd og deres sammensætning og opgaver.
Poul Petersen oplyste, at forventningen er, at der skal nedsættes op til 25
lokale naturråd. Arne Jørgensen nævnte, et det er 2 mere end antal vandråd.
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Forbud mod gødskning og sprøjtning af § 3-arealer
Den 1. september 2017 må der ikke foretages gødskning og sprøjtning på
arealer, der er omfattet af § 3 (heder, overdrev, moser, enge og strandenge). Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om undtagelser, dispensere fra forbuddet i helt særlige tilfælde og kan fastsætte regler om adgangen til at meddele dispensation, herunder om vilkår og dokumentation.
Arne Jørgensen oplyste, at økologer får lov til at gøde.
§ 3-områder
Naturstyrelsen har opdateret den vejledende registrering af § 3-beskyttet
natur i Faxe. Oplysningerne vil snart kunne ses på Naturstyrelsens hjemmeside http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/nationalnaturbeskyttelse/beskyttede-naturtyper-3/opdatering-af-3natur/kommuner/faxe-kommune/.
Ændringerne før og efter opdateringen kan ses i tabellen nedenfor. Generelt er der vejledende registreret flere og større arealer for alle naturtyper
(eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø).

Antal
Hektar

Eng Hede Mose Overdrev Strandeng

Sø

157 2

160

25

11

1.813 2.168

Efter 344 3

234

58

25

2.270 2.934

Før

379 85

435

58

139

373

1.469

Efter 857 89

515

99

217

384

2.162

Før

I alt

Naturstyrelsen har registreret 135 uoverensstemmelser mellem den eksisterende registrering og nyeste luftfoto/besigtigelse - svarende til 20,4 ha, jf.
tabellen nedenfor.
Antal lokaliteter

Areal
(ha)

Opdyrkning

54

11,5

Omlægning

3

0,3

Bebyggelse

6

0,1

Haver, parker og golfbaner

5

1,5

Infrastruktur

3

0,2

Råstofgravning og jorddeponering

3

3,3

Sommerhusområder

0

0

Tilplantning

4

0,4

Tørlægning og dræning

56

2,9

Tilgroning

1

0

135

20,4

Sum af uoverensstemmelser

Der kan være flere årsager til de konstaterede uoverensstemmelser – ulovligt forhold, meddelt dispensation, fejlregistrering, naturlig udvikling m.m.
Faxe Kommune skal følge op på uoverensstemmelserne.
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Endvidere skal kommunen indenfor 10-årige intervaller gennemgå det samlede registrerede og potentielle § 3-areal og sammenligne dette med luftfoto. De steder, hvor der konstateres afvigelser, kontrolleres afvigelserne, og
der gennemføres nødvendige feltbesigtigelser for at kunne opdatere registreringen i Danmarks Miljøportal.
Søren Jensen nævnte, at kommunens håndtering af uoverensstemmelser
bør ske ved, at der rettes konkret henvendelse til den enkelte grundejer.
Palle Ystrøm anførte, at grundejer bør identificeres og kontaktes. Der er nok
ofte en god grund til uoverensstemmelserne.
Didde Dalkvist oplyste, at opdateringen har medført store ændringer i registreret natur, da den tidligere registrering var baseret på gamle, ikkeajourførte oplysninger.
Arne Jørgensen nævnte, at han havde konstateret, at nogle søer først blev
registreret men efterfølgende ikke-registreret.
Naturvejleder Faxe
Årsrapport 2014 og årsplan 2015 for Naturvejleder Faxe var vedlagt dagsordenen.
Finansiering af Naturvejleder Faxe sker i et samarbejde mellem Friluftsrådet,
Østsjællands Museum og Faxe Kommune. Med udgangen af 2015 ophører
tilskuddet fra Friluftsrådet. Faxe Kommune er ved at undersøge, om kommunen har ressourcer til at erstatte tilskuddet fra Friluftsrådet med kommunal finansiering, så Naturvejleder Faxe kan fortsætte.
Poul Petersen roste naturvejlederen for samarbejdet med skolerne m.m.
Generel orientering og opfølgning
Projekt hasselmus
Faxe Kommune har i samarbejde med Olsen-banden (som også foretager
tilsyn og vedligeholdelse af naturrummet på Feddet) og Danmarks Naturfredningsforening opsat 100 redekasser i Gavevænge Skov. Hasselmusen er
udpeget som ansvarsart for Faxe Kommune.
Didde Dalkvist oplyste, at Naturstyrelsen gerne vil have oplysninger om de
steder, hvor der registreres forekomst af hasselmus.
Fishing Zealand
Stig Dybig spurgte ind til status for Fishing Zealand.
Kommunen er ved at undersøge, om lokale erhvervsdrivende har interesse i
at indgå i Fishing Zealand, da det er et krav, at der skal etableres minimum
en erhvervsklynge med minimum 5 deltagende virksomheder. Relevante
virksomheder kan være campingpladser, sommerhusudlejere, bådudlejere,
grejbutikker, havne, fiskeforretninger, restauranter m.m.
Søren Jensen oplyste, at undervisning af unge og social indsats også er et
fokuspunkt. Roskilde og Omegns Lystfiskerklub har lavet noget godt materiale herom.
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Stig Dybig nævnte, at lystfisketurisme må være det primære.
Skibsted Krat
Rudy Burmeister spurgte ind til status for Skibsted Krat.
Kommunen har fået udarbejdet et udkast til plejeplan, som for nuværende
drøftes med grundejer for at afklare, om der er grundlag for at indgå en
plejeaftale.
Næste møde
Tirsdag den 22. september 2015, kl. 16.00-20.30.
Mødet starter med en besigtigelse af Feddet – naturrum, heden og strandenge.
Eventuelt
Poul Petersen orienterede om tre hæfter fra Friluftsrådet:
”Friluftsstrategier – gode råd og idéer til processen”
http://www.friluftsraadet.dk/media/774884/friluftsstrategier__inspiration_og_gode_r_d_til_processen__ny_.pdf,
”Vild med naturen, Inspirationshæfte om leg og bevægelse i naturen”
http://www.friluftsraadet.dk/media/835096/inspirationshaefte_naturens_da
g_2013_korte_benpdf.pdf og
”Danmarks Friluftskommune 2015 – kriterier og vilkår”
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsraadet-lokalt/friluftsliv-ikommunerne/danmarks-friluftskommune.aspx.
Didde Dalkvist gjorde opmærksom på eksistensen af Den Sociale Naturpulje, der giver støtte til projekter, som medvirker til, at de svageste i samfundet får flere og bedre muligheder for natur- og friluftsoplevelser, jf.
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/sociale-projekter-og-frivillige/densociale-naturpulje/. Ansøgningsfristen er den 25. maj 2015.
Poul Petersen nævnte supplerende, at Friluftsrådet også har forskellige puljer, der støtter projekter vedrørende natur- og friluftsliv.

Med venlig hilsen
Poul Jensen
Teamkoordinator

Bilag: Plejeplan for Bagholt Mose
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